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ABSTRAKT 
 

Title: Microbial keratitis in contact lens wearers. Demographics and patient knowledge.  

Introduction and aims: Microbial keratitis is a severe and sight threatening complication of contact 

lens use. We wanted to examine patient knowledge, incidence, causative organisms, early 

symptoms, any delay before starting hospital treatment, and clinical outcomes of microbial contact 

lens related keratitis at Oslo University Hospital.  

Methods: All patients with contact lens related keratitis admitted to the hospital between 01.01.18 

and 31.12.18 were interviewed using a questionnaire form. Patients were asked about their 

knowledge of microbial keratitis, use of contact lenses, where they purchased them and time from 

first symptoms to hospital treatment. Clinical information was collected from medical records. All 

eyes were photographed. 

Results: 12 cases of contact lens related microbial keratitis were found. The incidence was calculated 

to 1,23 per 10 000 contact lens users. 50 % were men. The average age was 52,4 years. 7 patients 

had not used their contact lenses according to recommendations and 7 had no prior knowledge 

about keratitis. Microbial cultures were positive in 8 patients. Pseudomonas aeruginosa was found in 

6 patients, and Acanthamoeba in the remaining 2. 10 of the patients experienced subjective delay in 

getting adequate treatment.  

Conclusion: Most patients had no knowledge of keratitis and did not use their contact lenses 

correctly. There was delay in getting proper hospital treatment. Average age was surprisingly high. 

Contact lens users need to be better informed about correct use of contact lenses and about 

possible complications in order to avoid this serious, sight threatening infection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEL 1: INTRODUKSJON 
 

Bakgrunn: 

Hvert år innlegges 10-15 personer med alvorlig, synstruende mikrobiell keratitt 

(hornhinnebetennelse) forårsaket av kontaktlinsebruk ved øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus 

(OUS). Mange av pasientene ender opp med varig nedsatt syn, og sykdommen får konsekvenser for 

resten av livet deres. Jeg ønsket å samle datamateriale fra denne pasientgruppen og fra 

faglitteraturen for å få mer kunnskap om hvilke personer som er mest utsatt for keratitt og for å se 

om det finnes potensiale for å forbedre rutinene i helsevesenet eller lovverket. 

10 % av Norges befolkning bruker kontaktlinser. Frem til år 2000 kunne man utelukkende kjøpe 

kontaktlinser fra optikere, siden da har loven åpnet for at man kan kjøpe kontaktlinser fra mange 

aktører. Uforsiktig bruk av kontaktlinser kan forårsake en rekke problemer, og undersøkelser TNS 

Gallup har gjort for Norges Optikerforbund i 2010 viser at halvparten av linsebrukere som handler på 

nettet dropper jevnlige kontroller1. På tross av at uforsiktig bruk av kontaktlinser kan disponere for 

alvorlige komplikasjoner tillater dagens regelverk at aktører kan selge kontaktlinser til befolkningen 

uten kontroll og uten at kjøpere får veiledning. Kontaktlinser regnes som medisinsk utstyr. 

Forbrukerkjøpsloven §16 d sier at gjenstander som blir solgt skal ha medfølgende informasjon om 

blant annet bruk, stell og oppbevaring, men det er usikkert i hvilken grad dette blir fulgt i praksis og 

det er usikkert om brukerne faktisk leser informasjonen.  

Før vi begynte hadde vi følgende hypoteser: 

• Unge linsebrukere er mer utsatte for keratitt på grunn av uforsiktig bruk.  

• De som nylig har begynt å bruke linser er mer utsatte for keratitt siden de ikke har erfaring 

med bruk. 

• Pasientene som får infeksjon har brukt linsene feil (gamle linser, linser brukt over tiden, 

sovet med linser som skal tas ut).  

• Pasientene har lite kjennskap til alvorlige komplikasjoner til kontaktlinsebruk. 

• Kontaktlinser kjøpt på internett har mangelfull medfølgende informasjon sett i forhold til 

kontaktlinser kjøpt hos optiker. 

• Pasientene opplever forsinkelse både fra eget hold og fra helsevesenets hold før de mottar 

adekvat helsehjelp 

• Frislipp av salg av kontaktlinser på internett og til andre kommersielle aktører fører til 

høyere insidens av kontaktlinserelatert keratitt.  

 

Mål og mening: 

Oppgavens hovedformål er å kartlegge hvilke kontaktlinsebrukere som får keratitt og hvordan denne 

synstruende infeksjonen kan unngås. Keratitt kan raskt føre til irreversibelt synstap, og det er viktig 

at pasientene får stilt korrekt diagnose hurtig og raskt blir sendt til sykehus hvor man kan igangsette 

korrekt behandling. Et formål er også å orientere meg i landskapet over aktører som distribuerer 

kontaktlinser, og å finne ut om kontaktlinsene selges med informasjon på lik linje med den en vil få 

dersom man anskaffer kontaktlinsene gjennom en optiker. Indirekte vil dette kunne belyse hvorvidt 

frislippet av salg av kontaktlinser i år 2000 kan ha medført en økt risiko for keratitt. Jeg ønsker også å 

se på helsevesenets rolle og på hvorvidt det er forbedringspotensiale i måten et smertefullt øye hos 

kontaktlinsebruker behandles på.  



Kontaktlinser: 

Harde kontakt kom på markedet på 1950-tallet, men brukes lite i dag. Myke kontaktlinser finnes i 

ulike typer. Myke kontaktlinser har blitt stadig bedre, spesielt har oksygenpermeabiliteten blitt mye 

bedre. De første kontaktlinsene måtte tas ut om nettene, men med utviklingen av 

oksygenpermeable kontaktlinser kan man nå ha de på over natten, i perioder på opptil én måned. 

Kontaktlinser som kan brukes over natten kalles som gruppe «extended wear»-kontaktlinser.  

Kontaktlinser bør tilpasses hos optiker fordi kontaktlinser finnes i ulike krumninger (kurvaturer) for 

at de skal sitte godt på hornhinnen. Tidligere vært vanlig at kontaktlinsebrukere har gått til optiker 1-

2 ganger per år og da har brukere blitt minnet om hygiene og korrekt bruk, samt at karinnvekst på 

hornhinnen som tyder på iskemi blir fanget opp. Etter frislipp av kontaktlinsesalget er ikke 

kontaktlinsebrukere bundet til optiker for å kunne kjøpe og bruke linser.  

 

Keratitt: 

Keratitt er en infeksjon i cornea (hornhinnen), forårsaket av bakterier, virus, eller i mer sjeldne 

tilfeller sopp eller amøber. Hornhinnen utgjør den fremre veggen av øyeeplet og det er avgjørende 

for å ha godt syn at den holder seg klar og gjennomsiktig. Ved mikrobiell hornhinnebetennelse 

dannes vanligvis et tett, gråhvitt, uklart bakterieinfiltrat med et omkringliggende tåkete og 

ødematøst område. Infiltratet kan ligge i eller utenfor synsaksen. Infiltrater som ligger helt sentralt 

på cornea vil ha stor innvirkning på synet og de som ligger mer perifert mindre betydning. Likeledes 

vil store infiltrater ha mer innvirkning enn små. Typen mikroorganisme som infiserer hornhinnen er 

også avgjørende for alvorlighetsgraden. For eksempel skiller bakterien Pseudomonas aeruginosa 

blant annet ut exotoxin A som fører til nekrose av cornea-celler2, samt Pseudomonas aeruginosa 

small protein (PASP) som spalter kollagen i cornea3. Dette gjør at cornea ødelegges så raskt at man i 

løpet av én natt kan få store nok skader til at man får irreversibelt synstap4. 

 

 

Figur 1: Perifert, lite, mildt bakterieinfiltrat     Figur 2: Stort, alvorlig bakterieinfiltrat 

 

 



 

 Figur 3: Sentral lokalisering av infiltrat.                 Figur 4: Parasentral lokalisering av infiltrat. 

 

Studier fra slutten av 1980-tallet viste en insidens for mikrobiell keratitt på 4,1 tilfeller per 10 000 

linsebrukere per år for de som brukte dagslinser, og 20,9 tilfeller per 10 000 linsebrukere per år for 

de som brukte ukes- og månedslinser5, 6. En årsak til at det er såpass mye lavere insidens ved bruk av 

dagslinser sammenlignet med ukes- og månedslinser kan være at førstnevnte linser eliminerer 

behovet for å oppbevare linsene i linseetui, og for å rense de for bakterier. En hypotese som ble 

fremmet etter disse tidlige studiene var at den relative hypoksien i hornhinnen man så ved bruk av 

hydrogel-linser var en vesentlig patogenetisk faktor i utviklingen av keratitt. På grunn av dette ble 

det utviklet et nytt linsemateriale som er svært oksygenpermeabelt, silikon hydrogel. Linser 

produsert av dette materialet ble innført på begynnelsen av 1990-tallet. En studie utført i Nederland 

og publisert i 1999 fant tilnærmet lik insidens som tidligere med 3,5 og 20 tilfeller per 10 000 

linsebrukere per år for henholdsvis brukere av dagslinser og ukes-/månedslinser7.  En senere studie 

utført i Australia og publisert i 2008 konkluderte også med at insidensen av kontaktlinserelatert 

keratitt var vesentlig uendret tross innføring av nye kontaktlinsematerialer8.  

 

Mikrobiologiske agens: 

Den vanligste mikroorganismen som forårsaker kontaktlinserelatert keratitt er Pseudomonas 

aeruginosa. To studier viser oppvekst av Pseudomonas i henholdsvis 55 %9 og 68,8 %10 av 

dyrkningene. I førstnevnte artikkel var dyrkningen negativ for 23 % av de kontaktlinserelaterte 

keratittene, og den sistnevnte 21,1 % av tilfellene. Andre organismer som ble funnet var koagulase-

negative stafylokokker, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Acanthamoeba samt en 

rekke mer sjeldne mikroorganismer.   

 

Risikofaktorer: 

I gjennomsnitt har en kontaktlinsebruker 1,5 % sjanse for å utvikle infeksiøs keratitt gjennom en 

livstid med kontaktlinsebruk. Kun noen få bakterier, som Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium 

diphtheriae, Haemophilus aegyptius og Listeria monocytogenes kan penetrere et intakt cornea-

epitel11. Den største risikofaktoren for keratitt er kontaktlinsebruk9. Kontaktlinsen er et 

fremmedlegeme som påvirker øyets naturlige forsvarsmekanismer og som i tillegg gir friksjon mot 

hornhinnens overflate som kan føre til epiteldefekter12. Dette representerer en potensiell 

inngangsport for mikroorganismer som har lettere for å feste seg til en skadet hornhinneoverflate. I 

tillegg er traume, sykdom eller tidligere kirurgi på øyet risikofaktorer9. Dersom man bruker 

kontaktlinser over lengre tid kan det dannes en biofilm, et slimet lag som består av organiske 



polymerer produsert av bakterier på kontaktlinsen. Denne biofilmen kan beskytte bakterier fra 

antibakterielle substanser på øyets overflate og disponere for infeksjon11. Videre er det identifisert 

en rekke andre risikofaktorer: Dårlig hygiene, røyking, bruk over natten13, type linsevæske man 

bruker14 og lav sosioøkonomisk status15. 

 

Symptomer og funn: 

Både symptomene og funnene kan være dramatiske ved keratitt. Hornhinnen er rikt innervert med 

smertefibre og pasienter utvikler raskt kraftige smerter. Andre symptomer kan være nedsatt syn 

dersom det ligger infiltrat eller ødem i synsaksen, lysskyhet, følelse av fremmedlegeme og rennende 

øye. Av funn vil de vanligste være ciliær injeksjon/blandingsinjeksjon, ett eller flere grålige 

bakterieinfiltrater som tar opp fluorescein, hevelse av øyelokk og klart eller purulent sekret4. Keratitt 

forårsaket av akantamøbe har ofte kraftig smerte som er ute av proporsjon til mer beskjedne 

kliniske funn og kan fremvise et karakteristisk ringformet stromalt ødem som typisk kommer sent i 

forløpet. Fluorescein-farging brukes for å påvise defekter i epitelet. Fluorescein får en tydelig grønn 

farge dersom man ser på øyet under blått lys. 

 

  

Figur 5: Eksempel på fluorescein-farging med fargeopptak i en stor epiteldefekt med underliggende 

bakterielt infiltrat. 

 

Behandling: 

Behandlingen for bakteriell hornhinnebetennelse er øyedråper med antibiotika i flere uker, til man 

ser tilbakegang av infiltrat og bedring av symptomer. Pasientene med en mindre alvorlig infeksjon 

blir behandlet poliklinisk. Ved alvorlig og synstruende infeksjon vil pasienten legges inn på 

øyeavdelingen og bli behandlet med forsterkede dråper som må blandes på sykehuset. Rutinemessig 

behandling er en kombinasjon av cefuroxim (Zinacef) 125 mg/ml og gentamycin (Garamycin) 13,3 

mg/ml som til sammen er effektive mot nærmest alle bakterier. De to første døgnene doseres 

øyedråpene hver time, inkludert natt. Deretter doseres dråpene hver time på dagtid og salve på 

kveldstid. Ved innleggelsen tas mikrobiologiske prøver og når svar foreligger etter noen få dager, kan 

man legge til ytterligere behandling innrettet mot f.eks. akantamøbe eller sopp dersom en får 

oppvekst av disse. 



Figur 6: Denne figuren viser utviklingen av 

et bakterieinfiltrat hos en av pasientene 

inkludert i oppgaven. Fra A til E er bildene 

tatt henholdsvis 1., 4., 5., 11., 13. og 18. 

innleggelsesdag. Man ser et stort og et 

mindre bakterieinfiltrat som begge ligger i 

synsaksen og en gradvis oppklaring etter 

hvert som infeksjonen saneres og øyet får 

gro. Man ser på bilde E en arrforandring 

som mest sannsynlig vil vedvare. 

Ved mikrobiell keratitt er rask behandling 

er helt avgjørende for prognosen. Dersom 

infeksjonen får stå over tid vil ulcerasjonen 

på hornhinnen vokse i både utbredelse og 

dybde. Etter en alvorlig keratitt vil en få 

tilheling med et hvitt, ugjennomsiktig arr, 

som kan føre til synstap dersom det ligger i 

synsaksen. En annen potensiell 

komplikasjon er perforasjon av øyet, som 

da må rekonstrueres med bruk av 

amnionhinne dersom mulig. Ved de mest 

alvorlige tilfellene er det en risiko for tap av 

øyet. Arr kan behandles med laser eller 

hornhinnetransplantasjon, men sistnevnte 

behandling er omfattende og gjøres kun i 

tilfeller med stor synsreduksjon. 

Det er verdt å merke seg at den typen antibiotikum som hyppigst foreskrives mot øyeinfeksjoner i 

allmennpraksis, Kloramfenikol som regel ikke virker mot bakterien Pseudomonas aeruginosa. 

Dersom man stiller feil diagnose og behandler en Pseudomonas-keratitt med kloramfenikol vil man 

derfor utsette pasienten for en betydelig risiko for synstap og andre komplikasjoner som nevnt over. 

 

 
 
 
 
 



DEL 2: METODE 
 

Pasienter: 

Pasientene jeg valgte å inkludere var alle pasienter som ble innlagt ved øyeavdelingen, Oslo 

Universitetssykehus med kontaktlinserelatert keratitt fra 01.01.18 til 31.12.18. Ved å bruke alle 

innlagte pasienter med infeksjonen vil vi fange opp de aller fleste av pasientene som får varig 

synsnedsettelse. Mindre alvorlig kontaktlinsekeratitt som blir behandlet poliklinisk, samt alvorlige 

keratitter der pasienter som ønsker å gjennomføre behandlingen hjemme og ikke på sykehus ble 

altså ikke inkludert. Pasienter som ble innlagt med keratitt men som ikke bruker kontaktlinser er 

heller ikke inkludert i oppgaven.  

Innhenting av opplysninger: 

Informasjonen ble innhentet på to måter, ved hjelp av et intervju strukturert av et spørreskjema og 

fra den elektroniske pasientjournalen DIPS. Samtykke for bruk av opplysningene er sikret ved hjelp 

av et samtykkeskjema (se appendix 2). Alle pasientene som ble innlagt i den aktuelle perioden 

samtykket til å delta i undersøkelsen. 

 

Pasientene med keratitt er som regel innlagt 3-20 dager, avhengig av alvorlighetsgrad og behov for 

behandling. Innleggelsesdagen er ofte pasientene preget av smerter og sjokk over en alvorlig 

diagnose, så det ville mest hensiktsmessig å gjennomføre intervju etter 2-3 dager. 

 

Vi har brukt et spørreskjema (se appendix 1), hvor vi blant annet spør om hvor pasientene kjøpte 

kontaktlinsene, hvilken informasjon de har mottatt fra selger om korrekt bruk, hva de visste om 

komplikasjoner som kan oppstå når man bruker kontaktlinser, hva de visste om hva man skal gjøre 

ved smerter i øynene, om de har brukt kontaktlinsene korrekt, om hvordan de kom i kontakt med 

helsevesenet og om eventuelle forsinkelser både fra pasientens side og fra helsevesenet. Jeg ønsket 

også å regne ut insidens for OUS sitt dekningsområde, og på resultater av dyrkning og å 

sammenligne dette med internasjonal statistikk. I tillegg ønsket jeg å se på hvorvidt pasientene får 

behov for operasjoner i form av rekonstruksjon med amnionhinne eller korneatransplantasjon, og 

hva beste visus blir på det affiserte øyet i etterkant.  

 

Pasientene ble videre spurt om hva slags type kontaktlinser de bruker, antall år de har brukt 

kontaktlinser og hvorvidt de sover med kontaktlinser om natten. Der pasientene oppga et intervall 

for hvor lenge de har brukt linser er gjennomsnittsverdien av de to verdiene gitt, f.eks. blir 25-30 år 

til 27,5 år. De ble også bedt om å gi en kort sammenfatning av sykehistorien sin, hvordan 

symptomdebuten var, hvordan og når de tok kontakt med helsevesenet, hvor mange dager fra 

symptomdebut til innleggelse ved OUS, og om de fikk behandling før innleggelse. For å vurdere 

kunnskapsnivået deres ble de spurt om de hadde kjennskap til hornhinnebetennelse i forveien av 

innleggelsen. Ut fra vår hypotese om at kontaktlinser kjøpt på nett kan komme med dårlig 

informasjon om korrekt bruk ble de også spurt om hvor de kjøpte kontaktlinsene, om de fikk 

informasjon for korrekt bruk av linser ved kjøp, og om de fikk info om hva man gjør ved øyesmerter. 

I tillegg ble pasientene spurt om hvordan de har brukt linsene og om de brukes hele våketiden. 

 

Fra den kliniske journalen hentet vi data som henvisende instans, visus ved innkomst, type agens, 

samt videre forløp med beste visus og om det for eksempel ble behov for cornea-transplantasjon. 

Fotografering av pasientenes øyne utføres allerede rutinemessig ved avdelingen og bruk av de i 



oppgaven representerte således ingen ytterligere belastning for pasientene. Da bildene er nærbilder 

av pasientens øyne er det ingen risiko for at pasienten gjenkjennes. Alle opplysninger ble behandlet 

anonymisert.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEL 3: RESULTATER 

 

Tabell 1: Resultater 

(1) Rekonstruksjon amnionhinne og senere IOL. 

(2) Korneatransplantasjon 

(3) Rekonstruksjon med amnionhinne 

Årsak til forsinkelse: H: Helsevesenet, P: Pasienten selv. 

Type kontaktlinser: M: Månedslinser, D: Dagslinser, 2U: Toukerslinser. 

Visus: HB: Håndbevegelser, FT: Fingertelling, LS: Lyssans. 

Behov for nytt inngrep: IOL: Innsetting av intraokulær linse. 

 

Populasjonen som sokner til øyeavdelingen på OUS består av befolkningen i Oslo kommune og 

Akershus fylke minus de i Asker og Bærum kommune. Dette gir en populasjon på 1 101 115 

mennesker. Innbyggertallet for de som er over 15 år er 893 425 (01.01.18, ssb.no). Andelen av den 

norske befolkningen over 15 år som bruker kontaktlinser og briller i kombinasjon er estimert til å 

være 10 %, og andelen under 15 år er neglisjerbar22. 0,10*893 425= 89 342,5. Én av pasientene som 

er inkludert i vårt tallmateriale ble henvist fra øyeavdelingen ved Sørlandet sykehus Arendal, og må 

ekskluderes for å regne på insidens. Det var da altså 11 tilfeller fra en populasjon på 89 343 

kontaktlinsebrukere, eller 1,23 tilfeller keratitt per 10 000 linsebrukere per år.  

Pasientene hadde for det aller meste brukt kontaktlinser i mange år. Gjennomsnittet av antall år 

med bruk av kontaktlinser var 16,4 år. Pasient 12 ble dessverre ikke spurt om hvor lenge 

vedkommende hadde brukt kontaktlinser, og var ikke tilgjengelig ved forsøk på innhenting av 

informasjon og blir utelatt fra gjennomsnittet. Én av pasientene er en statistisk utligger da 

vedkommende kun hadde brukt kontaktlinser i 3 uker. Pasienten som har nest kortest periode med 

bruk hadde brukt kontaktlinser i 4 år.  



De 12 pasientene hadde en helt lik kjønnsfordeling, 6 kvinner og 6 menn. Gjennomsnittsalderen var 

52,4 år med et spenn fra 21 til 76 år. 7 brukte dagslinser, 3 månedslinser, 1 toukerslinser og 1 harde 

linser. Det vil si at 4 har linser som ellers i litteraturen klassifiseres som extended wear (en 

samlebetegnelse for ukes- og månedslinser). 5 av pasientene oppga å ha noe kunnskap om keratitt. 

7 av pasientene oppgir mangelfulle rutiner i bruk og vedlikehold av kontaktlinsene, de hadde 

mangelfull hygiene og/eller sover med kontaktlinsene om natten. 6 av pasientene har kjøpt linsene 

hos optiker, 4 på internett, 1 på apotek og 1 hadde lånt linsene av en venn. 8 av pasientene oppga å 

ha fått informasjon om bruk av kontaktlinsene. 10 av 12 pasienter opplevde forsinkelse av betydning 

(>1 døgn, tiden det tar før Pseudomonas aeruginosa kan gi irreversible synsskader). Helsevesenet var 

en faktor i forsinkelsen i 6 av tilfellene og pasienten selv var en faktor i 7 av tilfellene. Pasientenes 

første kontakt med helsevesenet var i 2 tilfeller optiker, hos 3 fastlege, hos 6 legevakt, og hos 1 

privat øyelege. 6 av pasientene ble henvist til OUS fra legevakt, 2 fra privat øyelege, 2 fra andre 

sykehus, 1 fra fastlege og 1 tok kontakt direkte med avdelingen etter å ha vært hos optiker. Det var 

oppvekst hos 8 av de 12 pasientene. Av de 8 var 6 Pseudomonas og 2 akantamøbe. Det var stor 

forskjell i størrelsen på infiltratene. Det minste var på 1 x 1 mm, og det største på 10 x 10 mm, en 

størrelse som gjorde at det dekte nærmest hele cornea. 8 av pasientene hadde infiltrat lokalisert 

sentralt, de resterende 4 hadde parasentral lokalisering. 

Kun 1 av pasientene hadde visus 1,0 på det infiserte øyet ved innkomst. 4 av pasientene hadde visus 

mellom 0,4 og 0,05. 2 klarte fingertelling på 1 meters avstand. 4 av pasientene kunne kun se 

håndbevegelser, mens 1 hadde kun lyssans. På siste tilgjengelige notat har ingen av pasientene endt 

opp med visus 1,0 eller bedre. 5 av pasientene har visus fra 0,8 til 0,63. 4 pasienter har visus fra 0,32 

til 0,1. 1 pasient endte opp med beste visus fingertelling og 2 kun med lyssans. 4 av pasientene 

hadde behov for operative inngrep i forløpet. 1 fikk innsatt en intraokulær linse, 2 fikk 

rekonstruksjon med amnionhinne, hvorav 1 senere også fikk satt inn en intraokulær linse, og 1 

hadde behov for cornea-transplantasjon. 

 

Figur 7: Akantamøbe-infeksjon med karakteristisk ringinfiltrat. Det ses også innvekst av kar kl. 12-1 

og kl. 6.  



DEL 4: DISKUSJON 
 

Jeg fant en insidens på 1,23 tilfeller keratitt per 10 000 linsebrukere per år. Dette er en betydelig 

lavere insidens enn sammenlignbare studier fra flere land som ellers er sammenlignbare med Norge 

har funnet. Mulige feilkilder kan være at vi kun har fått inn 11 pasienter, og at det dermed er 

vesentlig rom for usikkerhet rent statistisk da noen få pasienter fra eller til ville gjort en stor forskjell 

på resultatet. En løsning for å få et mer representativt tallmateriale ville være å samle inn data over 

flere år. En annen feilkilde kan være at noen av pasientene som ellers ville oppsøkt øyeavdelingen 

ved OUS har oppsøkt privat øyelege og fått behandling der. En annen feilkilde er at kun 

innleggelseskrevende keratitter regnes med i denne oppgaven, ikke mildere tilfeller som behandles 

poliklinisk eller alvorlige keratitter som behandles hjemme hos motiverte pasienter. Dette kan gi en 

vesentlig lavere insidens enn dersom keratitter med alle alvorlighetsgrader og var inkludert, også 

hos de som ikke ble innlagt. En annen faktor som kan forklare den uventet lave insidensen er at de 

10 % av personene som bruker kontaktlinser inkluderer alle kontaktlinsebrukere, også de som stort 

sett bruker briller og som kun en sjelden gang bruker kontaktlinser. Tallet på personer som 

utelukkende bruker kontaktlinser og aldri briller er 3 %. I denne oppgaven har vi dessverre ikke godt 

tallmateriale på hvorvidt pasientene bruker briller i tillegg til linser. Inntrykket undertegnede sitter 

igjen med er imidlertid at sammenlignet med normalbefolkningen, hvor 3 % bruker kun linser og 7 % 

bruker en kombinasjon av kontaktlinser og briller22, er det en tendens hos pasientene våre mot å 

utelukkende bruke kontaktlinser, og ikke briller. Dette kommer av at mange av pasientene 

uoppfordret fortalte at når de på grunn av sin keratitt ikke lenger kunne bruke kontaktlinser ble de 

nødt til å skaffe briller eller bruke gamle, utdaterte briller. Dersom man hadde skullet gjøre en 

hypotetisk utregning av insidens basert på andelen i befolkningen som utelukkende bruker 

kontaktlinser vil man få 0,03*893 425=26 802,75 linsebrukere og 4,10 tilfeller keratitt per 10 000 

linsebrukere per år, et tall som i større grad samsvarer med litteraturen (3,5-20 tilfeller per 10 000 

per år, avhengig av linsetype)7. 

Gjennomsnittsalderen på pasientene våre er 52,4 år med et spenn fra 21 til 76 år. 10 av 12 pasienter 

var over 50 år. Ifølge data innhentet av Norges Optikerforbund / Synsinformasjon via 

markedsundersøkelser og publisert av «Contact Lens Spectrum» i 2018 er gjennomsnittsalderen på 

norske kontaktlinsebrukere 37,5 år16. Ifølge samme kilde er 60 % av de som bruker kontaktlinser i 

Norge kvinner, noe som er litt mer enn i pasientgruppen vår hvor 50 % er kvinner. Pasientgruppen 

vår er vesentlig eldre enn gjennomsnittsalderen for kontaktlinsebrukere i Norge, noe som kom som 

en overraskelse. Det at pasientgruppen vår var vesentlig eldre enn befolkningen som bruker 

kontaktlinser leder en til å spørre seg om hvorvidt alder er en risikofaktor for kontaktlinserelatert 

keratitt. Når en går til litteraturen er det ikke lett å få entydige svar. En studie fra 2017 utført ved 

flere sykehus i Australia og New Zealand fant at alder ikke var en signifikant risikofaktor for 

mikrobiell keratitt hos kontaktlinsebrukere17. En studie utført ved Moorfields Eye Hospital i London, 

England og publisert i 1991 kom frem til samme konklusjon18. En studie utført ved Singapore 

National Eye Centre og publisert i 2016 konkluderte imidlertid med at kontaktlinsebrukere i 

aldersgruppen 25-44 hadde en 3 ganger høyere risiko for keratitt sammenlignet med yngre 

kontaktlinsebrukere15. To studier som så på fortløpende tilfeller kontaktlinserelatert keratitt, slik 

som vi har gjort i denne oppgaven, fant henholdsvis en gjennomsnittsalder på 35 år (SD= 13, 

n=190)19 og 33,3 år (SD=15,4, n=109)10. Begge studiene hadde pasienter med en gjennomsnittsalder 

som var nær 20 år yngre enn pasientene i denne oppgaven. Studiene ble utført i henholdsvis 

Australia og New Zealand og i Nederland. Gjennomsnittlig alder for kontaktlinsebrukere i landene er 



henholdsvis 40,2 år, 39,1 år og 38,7 år16, noe som er 2-3 år over gjennomsnittsalderen i Norge. På 

tross av en liten forskjell i gjennomsnittsalder mellom utgangspopulasjonene er det altså et stort 

sprik i alderen til pasientene som blir innlagt med kontaktlinserelatert keratitt, hvor våre pasienter 

er vesentlig yngre. Årsaken til dette er ukjent, og dersom dette funnet består om man gjennomfører 

en studie med flere pasienter kan det være interessant å avklare med videre forskning. Jeg hadde en 

hypotese om at yngre kontaktlinsebrukere kunne være mer utsatte for å få infeksjon, noe som ville 

gitt en lavere snittalder i pasientpopulasjonen enn hos linsebrukere for øvrig. Årsaken til dette var 

fordi det kan tenkes at yngre mennesker er mindre påpasselig med å bruke og stelle kontaktlinsene 

korrekt. Tallmaterialet støtter ikke hypotesen vår, og fremover må en se på andre risikofaktorer som 

fører til at pasientgruppen er eldre enn ventet. I litteraturen finner man studier som konkluderer 

med at alder er en risikofaktor for keratitt hos ikke-kontaktlinsebrukere. Én studie fant blant annet 

at insidensen var 6,3 per 100 000 for 70-79-åringer og 17,7 per 100 000 for 80-90-åringer20. Det kan 

tenkes samme mekanismer fører til at alder er en risikofaktor for kontaktlinserelatert keratitt også, 

men dette er spekulasjon.  

Jeg hadde en hypotese om at de som nylig har begynt å bruke kontaktlinser (herunder brukere av 

kosmetiske linser til f.eks. kostymeparty) er spesielt utsatte for keratitt. Imidlertid hadde alle 

pasientene med unntak av 1 brukt kontaktlinser i flere år, med en gjennomsnittlig brukstid på 16,4 

år. Det var 1 pasient som hadde brukt kontaktlinsene sine i kun 3 uker. Ingen av pasientene hadde 

linser hvis formål var å kle seg ut, og materialet fra denne oppgaven støtter ikke oppunder 

hypotesen min. 

7 av pasientene våre hadde dagslinser, 3 månedslinser, 1 toukerslinser og 1 harde linser. Det vil si at 

4 (33 %) hadde linser som ellers i litteraturen klassifiseres som extended wear (EW). Dette er ikke 

langt unna statistikken over fordelingen mellom ulike typer linser i den norske befolkningen som 

viser at 26 % av linsebrukere på landsbasis har EW-linser16. I litteraturen er extended wear-linser 

assosiert med flere ganger økt insidens av keratitt5,6, men blant våre pasienter er det ingen klar 

tendens til at brukere av EW-linser er overrepresentert.  

7 av pasientene oppga rutiner som tilsier at de brukte kontaktlinsene feil. Jeg har ikke tilgang på 

kilder som tar for seg hvor mange kontaktlinsebrukere i befolkningen for øvrig som bruker linsene 

uforsiktig. Dermed kan jeg ikke konkludere med sikkerhet at pasientpopulasjonen har brukt linsene 

mindre forsiktig enn befolkningen for øvrig. Det ville imidlertid vært en overraskelse dersom det 

viser seg at også flertallet av kontaktlinsebrukere i befolkningen bruker kontaktlinsene sine 

uforsiktig, og det virker sannsynlig at det er en høyere andel av pasientene våre som har brukt 

kontaktlinsene uforsiktig enn i utgangsbefolkningen.  

6 av pasientene hadde kjøpt linsene hos optiker, 4 på internett, 1 på apotek og 1 hadde lånt linsene 

av en venn. Av de 6 pasientene som har kjøpt kontaktlinser fra optiker oppga alle at de hadde fått 

informasjon om korrekt bruk. Av de 6 som hadde anskaffet linsene via andre kanaler oppga 2 at de 

har fått tilsvarende informasjon. Av de 4 som hadde kjøpt linsene på internett hadde 2 fått 

informasjon om bruk. Dette funnet støtter hypotesen vår om at dersom man anskaffer kontaktlinser 

via internett får man dårligere informasjon enn dersom man skaffer de fra optiker. Av de 8 

pasientene som oppga å ha fått informasjon hadde 4 (50 %) uforsiktig bruk. Av de 4 som ikke hadde 

fått info hadde 3 (75 %) uforsiktig bruk. Det synes rimelig å anta at det er mer sannsynlig at man 

bruker kontaktlinsene korrekt dersom man har fått informasjon om bruk, og tallmaterialet vårt 

støtter oppunder denne hypotesen. Det er imidlertid et svært lite antall pasienter det er snakk om, 

og noen konklusjon kan ikke trekkes basert på dette materialet. Det er imidlertid en problemstilling 

som kan være gjenstand for videre forskning. En mulig feilkilde kan være at noen av pasientene som 

oppgir at de ikke har fått informasjon simpelthen har glemt at de har fått informasjonen. Dette 



kunne skjedd om de som har oppsøkt en optiker for å kjøpe kontaktlinser fikk muntlig informasjon - 

kjøper man kontaktlinser på internett vil informasjonen nødvendigvis komme i form av en 

bruksanvisning og det er en mulighet for at det er lettere å glemme informasjon i dette formatet, 

eller å unnlate å se på den i det hele tatt. Dette har vi imidlertid ikke spurt pasientene om. En mulig 

feilkilde til spørsmålet vårt om pasienter som hadde uforsiktig bruk hadde fått god informasjon kan 

være at pasienter som er innlagt med keratitt og som har brukt kontaktlinsene uforsiktig ofte har 

skyldfølelse, dermed kan tenkes å unnlate å si at de fikk informasjon om korrekt bruk.  

5 av pasientene oppga å ha noe kjennskap til keratitt. Flere av pasientene fortalte ved intervjuet 

uoppfordret at de aldri hadde hørt om keratitt og at de ikke visste at bruk av kontaktlinser har 

potensielt svært alvorlige risikoer. Et fornuftig mål for helsehjelp kan sies å være at alle får, og tar til 

seg, informasjon om potensielle komplikasjoner til enhver type behandling man mottar. Blant våre 

pasienter har under halvparten hatt kjennskap til keratitt, og i ett av tilfellene var det fordi pasienten 

hadde hatt keratitt før. Dette funnet støtter oppunder min hypotese om at pasienter har lite 

kjennskap til alvorlige komplikasjoner til kontaktlinsebruk.  

10 av 12 pasienter opplevde forsinkelse av betydning før de fikk korrekt behandling. Forsinkelse av 

betydning er her satt til >1 døgn, som er tiden det tar før Pseudomonas aeruginosa kan gi 

irreversible synsskader. Hos 3 pasienter var helsevesenet eneste faktor i forsinkelsen. Hos 4 

pasienter var pasienten selv eneste faktor i forsinkelsen. Hos 3 pasienter var forsinkelsen forskyldt 

av både pasienten og helsevesenet. Gjennomsnittlig tid før innleggelse var 4,6 dager. Flere av 

pasientene har fått behandling med kloramfenikol i til dels lengre tidsperioder før de har blitt lagt 

inn på øyeavdeling og fått behandling som kan sanere Pseudomonas aeruginosa. Pasient nr. 7 gikk 

for eksempel til fastlege som foreskrev behandling med kloramfenikol, og det tok 12 dager før 

pasienten ble innlagt på en øyeavdeling. Samme pasient endte opp med å måtte cornea-

transplanteres og ved siste tilgjengelige notater har pasienten kun lyssans på det affiserte øyet. Det 

fremgår av materialet vårt at det ville ligget en betydelig helsemessig fortjeneste i å sikre at 

kontaktlinsebrukere vet at de skal ta ut linser og oppsøke helsevesenet umiddelbart ved øyesmerter. 

Likeledes er det potensiale for forbedring hos helsevesenet. Dersom man kunne sikret at fastleger og 

legevakter er mer oppmerksom på keratitt som diagnose ved øyesmerter hos kontaktlinsebrukere, 

kunne man sikret god, empirisk behandling raskt. Dette funnet støtter oppunder hypotesen om at 

pasienter opplever forsinkelse før de får adekvat helsehjelp. 

Jeg ønsker i dette avsnittet å se på forsinkelser i helsevesenet og begrenser i dette avsnittet 

diskusjonen til de pasientene som opplevde forsinkelse hvor helsevesenet var en faktor i 

forsinkelsen. I tillegg var 2 av pasientene (nr. 1 og 8) i utlandet ved symptomdebut og disse ses også 

bort fra da jeg ønsker å få et inntrykk av forsinkelse i det norske helsevesenet. Første kontakt med 

helsevesenet for de resterende 10 pasientene var hos 2 optiker, hos 3 fastlege, og hos 5 legevakt. 

Pasientene som oppsøkte legevakten hadde i gjennomsnitt 1,6 dager før innleggelse. Av de 2 

pasientene som oppsøkte optiker ved symptomdebut var gjennomsnittlig tid før innleggelse 3 dager. 

De 3 pasientene som først oppsøkte fastlegen sin hadde gjennomsnittlig forsinkelse på 8,7 dager før 

de ble innlagt. Siden det er et svært lite antall i hver kategori må enhver slutning som trekkes gjøres 

med stort forbehold. Det tallene sier er at legevaktene er dyktigst til å sende keratittpasienter til 

sykehus raskt og at fastlegene er tregest. Pasientgruppen fastleger møter er har en lav «pre test»-

sannsynlighet for alvorlig sykdom mens sykehuspasienter og legevaktpasienter ofte presenterer med 

alvorlig sykdom. En potensiell konsekvens kan være at fastlegene ikke har den alvorlige, men dog 

meget sjeldne diagnosen keratitt høyt oppe på listen over differensialdiagnoser. En annet, kanskje 

mer sannsynlig mulighet kan være at pasientene som oppsøkte legevakten direkte gjorde dette 



nettopp fordi de hadde mer alvorlig symptombilde, og at terskelen for å henvise de til øyeavdelingen 

dermed var lavere for behandlende lege.  

Det var oppvekst ved dyrkning av prøver fra 8 av de 12 pasientene. Av de 8 var 6 Pseudomonas og 2 

akantamøbe. Dette er på linje med resultater fra andre studier hvor Pseudomonas er den desidert 

vanligste bakterien man får oppvekst av.  

8 av pasientene hadde infiltrat lokalisert sentralt, de resterende 4 hadde parasentral lokalisering. 

Sentrale infiltrater tilheler med arrdannelse i synsaksen og har konsekvenser for pasientens 

synsevne i etterkant av infeksjonen. Man trenger en visus på 0,05 for å kunne lese overskrifter. Ved 

siste tilgjengelige notat hadde 3 av pasientene endt opp med visus lavere enn 0,05 på øyet som 

gjennomgikk infeksjon. Av de 4 pasientene som hadde behov for operative inngrep var 

gjennomsnittlig tid før innleggelse 7,5 dager fra symptomdebut. Gjennomsnittlig antall dager før 

innleggelse hos pasientene som ikke endte opp med å behøve operative inngrep var 3,1, under 

halvparten så kort tid som gruppen som hadde behov for intervensjon. Dette er under halvparten så 

lang tid, og det kan stilles spørsmål om hvorvidt pasientene i førstnevnte gruppe ville unngått 

intervensjon dersom de hadde kommet seg til god behandling tidlig nok. 

Kun 1 av pasientene hadde visus 1,0 på det infiserte øyet ved innkomst. 4 av pasientene hadde visus 

mellom 0,4 og 0,05. 2 klarte fingertelling på en meters avstand. 4 av pasientene kunne kun se 

håndbevegelser, mens 1 kun hadde lyssans. Dette vil si at 7 av 12 pasienter hadde et syn dårligere 

enn 0,05 på det affiserte øyet ved innkomst på øyeavdelingen, noe som demonstrerer alvorligheten 

av tilstanden. På siste tilgjengelige notat hadde ingen av pasientene visus 1,0 eller bedre. 5 av 

pasientene har visus fra 0,8 til 0,63. 4 pasienter har visus fra 0,32 til 0,1. 1 pasient endte opp med 

beste visus fingertelling og 2 kun med lyssans. De 2 pasientene som ble innlagt på sykehus samme 

dag som symptomdebut endte begge opp med en visus på 0,8, som er den beste verdien som ble 

oppnådd av noen av pasientene. Dette funnet støtter en antagelse om at rask behandling er 

avgjørende for best mulig prognose, og sammen med funnet i forrige avsnitt om at de som måtte 

opereres hadde over dobbelt så lang tid før innleggelse sammenlignet med de som ikke måtte 

opereres understrekes viktigheten av rask behandling. Funnene for øvrig viser at de aller fleste 

pasientene får et betydelig synstap som følge av sin keratitt.  

4 av pasientene hadde behov for operative inngrep i forløpet. 1 ble operert for katarakt og fikk 

innsatt en intraokulær linse, 2 fikk rekonstruksjon med amnionhinne, hvorav 1 senere også fikk satt 

inn en intraokulær linse, og 1 hadde behov for cornea-transplantasjon. 

Det er usikkert om reguleringer rundt hvem som kan selge kontaktlinser har betydning for 

insidensen av keratitt. En av hypotesene våre var at frislipp av salg av kontaktlinser på internett og til 

kommersielle aktører kunne føre til høyere insidens av keratitt. En kan for eksempel se for seg at 

informasjonen om korrekt bruk ikke blir formidlet like godt eller i det hele tatt. Det er så vidt meg 

bekjent ikke gjennomført noen studier i Norge som har målt insidensen av kontaktlinserelatert 

keratitt før og etter år 2000, slik at en best kunne sammenlignet insidens før og etter lovverket åpnet 

for salg av kontaktlinser på f.eks. internett. Jeg har derfor gjort et søk i litteraturen for å 

sammenligne land som krever resept fra optiker eller øyelege for å få kjøpt kontaktlinser med land 

som har et lovverk mer likt Norges, slik at jeg kunne se om det er noen forskjell i insidensen av 

kontaktlinserelatert keratitt. Ulempen med å gjøre et slikt søk er at man risikerer til dels stor 

innvirkning fra risikofaktorer som er helt urelaterte til lovverket rundt kontaktlinser men som likevel 

påvirker insidensen av keratitt, f.eks. sosioøkonomiske forhold. I USA er man nødt til å kjøpe 

kontaktlinser fra optiker eller øyelege, men insidensen for kontaktlinserelatert keratitt er ikke 

vesentlig forskjellig fra de vi har sett i andre land. I en amerikansk studie lå insidensen på mellom 2,0 



og 20,9 tilfeller per 10 000 kontaktlinsebrukere per år, avhengig av type kontaktlinser5. Nederland, 

som Norge, har et lovverk som tillater forbrukere å kjøpe kontaktlinser på internett og i apotek uten 

å være i kontakt med optiker eller øyelege. En nederlandsk studie fant et tilsvarende spenn i insidens 

fra 1,1 til 20,021, nesten identisk med tallene fra USA. På bakgrunn av denne tilnærmingen finnes det 

altså ikke noe klart argument som taler i favør min hypotese om at frislipp av salg av kontaktlinser på 

internett og til andre aktører fører til høyere insidens av kontaktlinserelatert keratitt, og ei heller for 

at Norge burde gå tilbake til det tidligere, mer restriktive lovverket. Det betones imidlertid at tallene 

på grunn av overnevnte faktorer, samt at studiene er relativt små i forhold til de respektive 

nasjonenes befolkninger må tolkes med forsiktighet.  

 

DEL 5: KONKLUSJON 
 

Utgangspunktet til denne oppgaven var en rekke hypoteser. I det følgende skal jeg kort sammenfatte 

de og konkludere hvorvidt hypotesen er styrket eller svekket av funnene vi har gjort. 

Hypotese: Unge linsebrukere er mer utsatte for keratitt på grunn av uforsiktig bruk.  

Denne hypotesen ble svekket da pasientgruppen vår viste seg å ha en høyere snittalder enn 

befolkningen som bruker kontaktlinser. 

Hypotese: De som nylig har begynt å bruke linser er mer utsatte for keratitt siden de ikke har 

erfaring med bruk. 

Denne hypotesen ble svekket. Det viste seg at ingen av pasientene brukte kontaktlinsene med 

utkledning som formål, og at med ett unntak hadde pasientene brukt kontaktlinser i flere år.  

Hypotese: Pasientene har brukt linsene feil (gamle linser, linser brukt over tiden, sovet med linser 

som skal tas ut).  

Denne hypotesen ble styrket. 7 av 12 pasienter oppga å ha brukt kontaktlinsene på en slik måte at 

de utsetter seg for unødvendig høy risiko for keratitt. Dette inkluderer blant annet å sove med 

kontaktlinsene, å bruke kontaktlinsene lengre enn de er ment å brukes, å oppbevare og sette inn 

linsene under uhygieniske forhold. 

Hypotese: Pasientene har lite kjennskap til alvorlige komplikasjoner til kontaktlinsebruk. 

Denne hypotesen ble styrket. Målet burde være at alle som bruker kontaktlinser kjenner til keratitt 

som mulig komplikasjon, men vi fant at kun 5 av 12 pasienter hadde kjennskap til tilstanden.  

Hypotese: Kontaktlinser kjøpt på internett har mangelfull medfølgende informasjon sett i forhold til 

kontaktlinser kjøpt hos optiker. 

Denne hypotesen ble styrket. Av de 6 pasientene som hadde kjøpt kontaktlinsene hos optiker hadde 

alle fått informasjon om korrekt bruk. Av de 6 pasientene som anskaffet kontaktlinsene via andre 

kanaler var det kun 2 pasienter som hadde fått informasjon. 

Hypotese: Pasientene opplever forsinkelse både fra eget hold og fra helsevesenets hold før de 

mottar adekvat helsehjelp 



Denne hypotesen ble styrket. 10 av de 12 pasientene ble først innlagt på sykehus over ett døgn etter 

symptomdebut, nok tid til å potensielt gi irreversible synsskader. 6 av pasientene hadde forsinkelse 

fra helsevesenets side og 7 av pasientene var trege med å kontakte helsevesenet. Gjennomsnittlig 

tid før innleggelse var 4,6 dager.  

Hypotese: Frislipp av salg av kontaktlinser på internett og til andre kommersielle aktører fører til 

høyere insidens av kontaktlinserelatert keratitt. 

Denne hypotesen ble svekket, men på svakt grunnlag og konklusjonen må tolkes med stor 

forsiktighet. I mangel på gode norske studier gjort av insidens før og etter lovendringen i år 2000 er 

studier fra USA og Nederland, to land med henholdsvis restriktiv og liberal lovgivning rundt salg av 

kontaktlinser brukt for å se om det finnes noen åpenbar forskjell. Det var i praksis ingen forskjell 

mellom insidensen i de to landene.  

Hovedfunnet vårt er at pasientgruppen hadde uventet høy alder. I tillegg hadde de brukt 

kontaktlinsene lengre enn forventet. Flesteparten av pasientene våre hadde i tillegg brukt linsene 

ukorrekt og et betydelig mindretall hadde ikke fått informasjon ved anskaffelse av kontaktlinsene. 

Dette fører til unødvendig økt risiko for keratitt og unødig forsinkelse i å ta kontakt med 

helsevesenet. Keratitt har alvorlige følger, både for pasientene, for deres arbeidsgivere og for 

samfunnet som helhet. Pasientene får en smertefull infeksjon med vesentlig synstap til følge. 

Konsekvensene for arbeidsgiver og samfunnet som helhet siden pasienter som stort sett har vært i 

yrkesaktiv alder blir sykmeldt i lang tid, har mange liggedøgn på sykehus og hvor 4 av 12 i dette 

utvalget måtte gjennomgå kostbare operasjoner i forløpet. I tillegg endte 3 (25 %) av pasientene opp 

med en visus på under 0,05, noe som har betydelig innvirkning på øyets funksjon. På grunn av det 

resulterende synstapet må en påregne at en viss andel av pasienter som får keratitt på generelt 

grunnlag må omskoleres dersom de er i et yrke som krever godt syn, noe som er en ytterligere 

belastning både på pasientene og på samfunnsøkonomien.  

For å unngå keratitt kan vi sørge for at helsevesenet har oppdaterte retningslinjer for behandling av 

keratitt. Oppfordre kontaktlinsebrukere til å gå til optiker for opplæring og skikkelig linsetilpasning 

samt gjøre informasjon, både til helsepersonell og kontaktlinsebrukere, lett tilgjengelig på internett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDIX 1: SPØRRESKJEMA  
 

 

Spørreskjema: 

Pas. nr.:  Kjønn:  Visus ved innkomst:  

Dato:  Alder:  Agens  

Type 

linser: 

 Antall år med 

linsebruk? 

 Sover med linser om 

natten? 

 

Kort sammenfatning av sykehistorien: 

 

 

  

 

 

Hvordan var symptomdebuten? 

  

Hva var første kontakt med helsevesenet? Antall dager fra symptomdebut til innleggelse? 

Forsinkelse? 

 

Hva kunne du om hornhinnebetennelse i forveien av dette? 

 

Hva heter kontaktlinsene? Bør de tas ut om natten?  

 

Hvor ble linsene kjøpt? 

 

Fikk du informasjon om bruk av linsene når du kjøpte de? 

 

Hvordan har du brukt linsene?  

 

 

 



APPENDIX 2: SAMTYKKESKJEMA 
 

I forbindelse med medisinstudent Martin Nassim Sund sin prosjektoppgave ber vi om å få 

bruke dine anonymiserte svar på et spørreskjema, samt et bilde av øyet ditt. Det er helt 

frivillig å delta på prosjektoppgaven og det vil ikke ha noen betydning for din behandling og 

ditt opphold på Oslo Universitetssykehus dersom du ikke ønsker å delta.  

Svarene og bildene skal brukes til en studentoppgave om innleggelseskrevende 

hornhinnebetennelse hos linsebrukere. Alle personsensitive opplysninger vil bli behandlet 

og oppbevart trygt i henhold til Oslo Universitetssykehus sine prosedyrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg samtykker til at mine svar på spørreskjemaet og bilder av øyet mitt kan brukes i anonymisert 

form.   

 

  

 

 

 

Navn       Sted  Dato 
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